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Informace z MČ 
 

   …  Zprávy z radnice   …   Zprávy  z radnice  … 
 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Měcholupy na svých zasedáních 
v období květen až červenec 
VZALO NA V ĚDOMÍ 

• zprávu policie o trestné činnosti od počátku roku na 
našem katastru, která má klesající tendenci 

SCHVÁLILO 
• hospodaření za 1. čtvrtletí 2015 
• postupné měsíční prodlužování nájemní smlouvy se 

společností KOVOŠROT GROUP CZ, a. s. 
• rozpočtové úpravy a zvýšení rozpočtu o neinvestiční 

dotaci z rozpočtu hl. m. pro SDH o 138tis. Kč a 100% 
vratku podílu daně z příjmu MČ, což činí 683,4tis. Kč 

• smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce 
• prodej pozemku č. parc. 647/23 o výměře 43m2 spol. 

Nábytek servis - trade, a. s. 
• zprávu výboru pro územní rozvoj  

SOUHLASÍ 
• s předloženými prioritami urbanistické koncepce Dolních 

Měcholup 
NESOUHLASÍ 

• s odprodejem ČOV za podmínek daných spol. 
KOVOŠROT GROUP CZ, a. s. 

Usnesení v plném znění najdete na internetových stránkách 
www.dolnimecholupy.cz v sekci Zastupitelstvo – soubory ze 
zasedání zastupitelstva nebo v listinné podobě v kanceláři 
tajemnice ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy. 
                                                                             Šárka Fořtová 

 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
občanů Dolních Měcholup 

 

Srdečně Vás všechny zveme na tradiční setkání 
občanů Dolních Měcholup, které se jako vždy, 
uskuteční první neděli v září, tentokrát je to 6. 9. 
2015 od 15.00 hodin. Pozor na změnu místa 
setkání - v letošním roce se sejdeme při příležitosti 
110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
Dolních Měcholup v prostorách Hasičské 
zbrojnice v ulici Ke Slatinám. Jako každoročně 

Vám nabídneme něco na občerstvení a k poslechu 
a tanci Vám tentokrát zahraje a zazpívá Kapela 
Spektrum.  
 

Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás! 
                                           Zastupitelstvo a Sbor dobrovolných hasičů DM 
 

 

Místní poplatky ze psů 
 

Stejně jako v minulých vydáních 
Zpravodaje Vám připomínáme 
pravidla pro majitele pejsků. 
Každého pejska, staršího tří měsíců 

by měl majitel přihlásit a uhradit poplatek. Stejně tak 
je majitel psa povinen nahlásit změnu a tím poplatek 
snížit či úplně zrušit.  Změny je poplatník povinen 
oznámit do 15-ti dnů ode dne, kdy změna nastala. 
Poplatky ze psů se řídí jednak zákonem o místních 
poplatcích č. 565/1990 Sb. v platném znění a 
Vyhláškou hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů. 
V souladu s výše uvedenými předpisy je vlastník psa 
povinen poplatek sám spočítat a včas uhradit. Úřad 
jako správce poplatku poplatek vyměřuje až po 
uplynutí období. Současně s vyměřeným poplatkem 
však stanoví i navýšení poplatku.  Poplatek můžete 
zaplatit v hotovosti do  pokladny úřadu, složenkou 
nebo převodem na účet.  Pokud potřebujete poradit, 
neváhejte nás kontaktovat: 272 706 441, 
urad@dolnimecholupy.cz  
UPOZORNĚNÍ: změna banky a čísla účtu !!! 
                            2111281318 / 2700 
                                                           Jana Hlavatá, kancelář úřadu  
 
 

KURZY PRO SENIORY 
 

Od září se konají v budově Městské policie – 
prevence, Dolnoměcholupská 58 (vedle Útulku 
pro opuštěná zvířata, Veterinární ordinace) 
počítačové kurzy  
 

                                                 Komise školská, sociální a sportovní 
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Poděkování za výlet  
 

Výlet, pořádaný v červnu pro seniory městské části, se 
opravdu vydařil. Počasí přálo a všichni byli spokojení 
a plni krásných zážitků. Velké díky patří paní Heleně 
Bočkové a CK HELENA TRAVEL. 
                                                                        Spokojení senioři 
                                         
 

     PLÁN PŘISTAVOVÁNÍ VO KONTEJNERŮ 
 VE 4. ČTVRTLETÍ 2015 

V ČASE OD 16.00 DO 20.00 HODIN 
 

5.10.2015 pond ělí   Pod Lesíkem 
19.10.2015 pond ělí   Ke Slatinám 
2.11.2015 pond ělí   Ke Dráze 

16.11.2015 pond ělí   Parková 
30.11.2015 pond ělí   Pod Lesíkem 
14.12.2015 pond ělí   Ke Slatinám 

                                                                                                    

                                                                                          Šárka Fořtová 
                         

            Pošlete své oblečení 
na dovolenou 

 

Prázdniny jsou za rohem a mnoho 
z nás se již chystá na dovolenou nebo si 
připravuje plány, kam vyrazit. 

Napadlo vás někdy, že stejně, jako se potřebujete na 
dovolené pročistit vy, prospěje to čas od času i vašemu 
šatníku? 
Než někam vyrazíte, zkuste ho prohlédnout. Oblečení, 
které již nebudete nosit nebo ho nepotřebujete, pošlete 
dál, ať se také ještě někam podívá, než jeho život úplně 
skončí. 
Jednou z možností, jak efektivně naložit s vyřazeným 
oblečením, je vhodit ho do sběrného kontejneru na 
textil.  U nás ho najdete například v ulici Ke Dráze. 
Tím, že oblečení vložíte do kontejneru na textil, 
zabráníte jeho konci na skládce, kde by se jen obtížně 
rozkládalo. Navíc by při jeho rozkladu vznikal metan, 
amoniak a skleníkové plyny. 
Kromě této ekologické stránky zároveň podpoříte 
několik neziskových organizací. 
Společnost POTEX, která kontejnery provozuje, 
spolupracuje s organizacemi Naděje, CSSP, Společnou 
cestou a Progressive. Tam pak putuje vytříděné 
oblečení pro potřebné. 
Oblečení, které se pro neziskové organizace nehodí 
(např. z důvodu jiné sezónnosti, nebo je příliš 
poškozené či špinavé) ani tak nepřijde na zmar. Potex 
má další partnery, kteří toto oblečení dokáží zpracovat. 
Může se tak dostat třeba do zemí třetího světa nebo se 
zpracuje na spoustu dalších výrobků, jako jsou čistící 
hadry, výplně do autosedaček, podklady pro koberce, 
izolace, papír nebo také bankovky. Nic tak neskončí na 

skládce a je dále efektivně využito. 
Finančně pak ještě Potex pomáhá např. Klokánku 
Chabařovická, Pomocným tlapkám a Pro-Contactu. 
Váš nejbližší sběrný kontejner nebo další informace si 
můžete vyhledat na www.recyklujemetextil.cz 
                                                     v.knoblochova@potex.cz 
 

Slovo starosty ... 

Příliš horké rozmarné léto 
Vančurovo Rozmarné léto se z větší části 

odehrává na říční plovárně, to naše se odehrává 
v rozpálených ulicích Dolních Měcholup. Ani 
pravidelné zalévání trávníku nestačí k tomu, aby nejevil 
známky velkého sucha a pomalu schne. To samé platí i 
o obecním rybníčku. Kdysi málem přetékající rybníček 
se postupně měnil, jak vešel pokrok do Dolních 
Měcholup. Společně s odkanalizo- váním, začala jeho 
hladina korespondovat s hladinou spodní vody, která 
bývala dříve skutečně vysoká. Ale co bylo, není již 
pravda a rybníček je stále mělčí a mělčí a jeho břehy 
obrůstá rákos, kterému vyhovuje nízká hladina vody, a 
kdysi krásné lekníny již vytvořily na rybníčku nevábný 
ostrov. V zimě se z nedostatku mrazů v poslední době 
nedá používat ani k bruslení. Proto nám nezbyde, než se 
opravdu obout do generální přestavby rybníčku a 
doufat, že to, co se nepodařilo s tzv. „sádkami“ se podaří 
s rybníčkem. Znamená to prohloubit, vyjílovat nebo 
vystlat dno folií, zřídit zdroj vody, který by eliminoval 
odpar vody a modlit se, aby nějaký kazisvět neudělal do 
folie nebo vyjílovaného dna díru a veškeré naše snažení 
by bylo marné. Některé ty kazisvěty nechápu, proč jim 
třeba vadí fontána v parku, kterou jsme již několikrát 
opravovali. Mohl jsem psát úplně o něčem jiném, ale 
toto téma není kontroverzní a snad jsem jím nikoho 
neurazil. Mohl jsem psát, jak někdo chce a někdo zase 
nechce retardéry v ulicích, pak nechce, aby zemědělci 
v sobotu a v neděli pracovali a sdíleli s námi pracovní 
volno, ale to už bych si zase mohl naběhnout.  

Tak Vám přeji klidné léto bez rozčilování a 
jiných živelných pohrom.  

Váš starosta  
                                 Karel Hagel 

 
      Fotbalový turnaj 

 

V sobotu 20. června 2015 se na hřišti 
v Dolních Měcholupech uskutečnil 
5. ročník fotbalového turnaje 
„O putovní pohár starosty M Č Praha 
– Dolní Měcholupy“. 
 

V sobotu ráno se na hřišti sešli hráči 
narození v roce 2008 a mladší.   
Celé dopoledne se hrály zápasy ve skupinách o pořadí. 
V každé skupině byly nalosovány 3 týmy a hrálo se 
dvoukolově. Odpoledne probíhaly zápasy o konečné 
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umístění.  Po ukončení zápasu o 1. místo proběhlo 
zakončení turnaje a předání cen z rukou starosty 
městské části Dolní Měcholupy. 
Výsledky turnaje: 
1. Fotbalová Akademie Alexe Zbura 
2. SK Dolní Měcholupy B 
3. SK Úvaly 
4. Čechie Dubeč 
5. TJ Kyje 
6. SK Dolní Měcholupy Z 

 

Nejlepší hráč: Patrik Pasztor – FAAZ 
Nejlepší střelec: Hajdar Hamam – SK Úvaly 
Nejlepší brankář: Filip Pospíšil – SK Dolní 
Měcholupy B 
Nejmladší hráč: Josef Pavel – SK Dolní 
Měcholupy Z 

 

Momentky z celého turnaje najdete na: 
http://cmindy.rajce.idnes.cz  

                                                           SK Dolní Měcholupy 
 

Mladí hasiči po roce opět na Mistrovství ČR 
 

    Letos naši mladí hasiči začali sbírat úspěchy hned od 
zimy. Po vydařeném podzimu, kdy vyhráli závod 
požárnické všestrannosti v kategorii starších a přípravky 
a z kategorie mladších si odvezli stříbro, pokračovali ve 
stejném duchu i v Zimním poháru v uzlování. Zde si 
ještě odvezla pohár za Mistra Prahy v kategorii 
mladších Anička Kolářová. Na jaře jsme přípravu už 
směřovali k vyvrcholení celorepublikové soutěže 
Plamen. Poprvé v historii našeho kolektivu jsme 
vybojovali zlaté medaile v obou kategoriích – mladší i 
starší žáci. V případě starších žáků znamenalo vítězství 
v městském kole postup a právo reprezentovat Prahu na 
Mistrovství ČR. Letos se „republika“ konala 8.-11. 
července v Praze v Edenu. Děti se tréninku svědomitě 
věnovaly celý rok (správně bych měla říct několik let, 
jelikož někteří se „hasičině“ věnují již od 5 let), a i když 
jim mistrovství zasáhlo do prázdnin, nepolevily ani 
v tomto období a své úsilí ještě zvýšily. Po loňské účasti 
už většina dětí věděla, co je čeká a že úroveň na 
vrcholném klání je opravdu vysoká a mnohdy rozhodují 
jen setinky. Své loňské umístění o malinko vylepšily a 
odvezli si domů celkové 10. místo. Dolní Měcholupy na 
Mistrovství ČR v Praze nereprezentovalo jen družstvo 
dětí, ale také v kategorii dorostu si vybojoval účast 
Jakub Sobek, který obsadil celkové 14. místo. 
     Tradičními účastnicemi Mistrovství ČR v požárním 
sportu jsou ženy SDH Dolní Měcholupy. Ani letos 
tomu nebylo jinak, kdy si postup zajistily vítězstvím 
v městském kole. Mužům postup stejně jako v loni 
unikl jen o kousek. Mistrovství ČR v požárním sportu 
se konalo 26.-28. června v Trutnově a družstvo žen 
obsadilo 6. místo. 
                                               Iveta Vojtová, vedoucí kolektivu MH 

 
 

 
 

 

 
Centrum volného času    
        LEONARDO 
       www.leonardos.cz 
 

LEONARDO nov ě do školního roku 2015/2016  
  

        Léto se chýlí ke konci a Leonardo pro Vás 
chystá vstup do dalšího školního roku. 
Co se bude dít ještě nyní, o prázdninách? 
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V termínu 17. - 28.8. proběhnou dva další 
příměstské tábory: Magie v Praze a Zpravodajství. 
  

21.8. Magické orientální bubny i tance...od 17h ve 
dvorku našich prostor...přijďte si vyzkoušet hudbu 
trochu jinak.... 
  

31.8. se na vás těšíme s naší tradiční akcí ZPÁTKY 
DO ŠKOLY, letos Hlavně bezpečně. 
Připravíme na ní všechny školáky na záludnosti 
cesty do školy i na kroužky. 
  

6.9. Slavnost za školou - zúčastníme se tradiční 
slavnosti pořádané Úřadem a 
nabídneme dětem výtvarné aktivity. 
 

Pravidelné kurzy a kroužky v Leonardu 
odstartují v pond ělí 7.9.  
  

Opět chystáme několik novinek pro děti i rodiče, 
například dopolední blok pro rodiče s dětmi či 
Kreslení komiksů.  
  

Zápis bude zahájen v druhé půli srpna. Bližší 
informace na www.leonardos.cz. 
  

Krásný zbytek prázdnin a těšíme se na viděnou s 
Vámi.  
   

Doris Foffová 
LEONARDO 
Centrum volného času 
www.leonardos.cz 
info@leonardos.cz 
  

 
 

 

Dne 4.7.2015 nás navždy opustil pan 
Ladislav Pláteník, který od mládí 
působil ve Sboru dobrovolných hasičů 
Dolních Měcholup. 
 

Poděkování paní Evy Pláteníkové: 
 

Vážení přátelé, 
dovolte, abych Vám touto cestou poděkovala za 
projevy soustrasti k úmrtí našeho drahého 
manžela, taťky, dědečka a velkého kamaráda 
Ladislava Pláteníka. 
Děkuji za nabídnutou pomoc DD Radost a 
kamarádům. 

Velké díky 
                                Eva Pláteníková s rodinou 

 
INZERCE 

 
 

Hledám ke koupi rodinný dům v Dolních 
Měcholupech. Přímo od majitele.  
Tel.: 604 617 788 
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